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Skapandet av Effect

A prototype for an Easy to use, Flexible, Figurative 

and Extendable Configuration Tool

Abstrakt
Den här rapporten avhandlar framtagandet av en prototyp för en tjänst där 

abonnenter hos telekomoperatörer ska kunna beställa och konfigurera sina egna 

tjänster i betydligt större utsträckning än vad som är möjligt idag.

Detta är möjligt och önskvärt tack vare att det pågår kontinuerlig modernisering av 

den teknik som idag används i telefonnät och telefonsystem.

Projektet genomfördes på uppdrag av Tieto i Kalmar som är ett konsultföretag som 

arbetar mycket med telekomteknik och som har flera stora kunder som arbetar med 

modernisering av sin teknik.

Resultatet har blivit en prototyp där användaren på ett flexibelt sätt kan skapa, 

redigera och radera sina egna tjänster, samt få en grafisk överblick över sina 

inställningar.

Prototypen är också enkel för uppdragsgivaren att anpassa för demonstration för 

olika kunder. Den är dessutom anpassad så att det ska gå så enkelt som möjligt att 

utveckla den vidare med nya komponenter.

Från början ingick en student från Rehabiliteringsprogrammet i projektet. Tanken 

var att kunna genomföra olika typer av användbarhetsanalyser och på så sätt göra 

prototypen så användarvänlig som möjligt. Då studenten av personliga skäl inte 

fullföljde projektet redovisas dessa delar av projektet inte i den här rapporten.
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The creation of Effect

A prototype for an Easy to use, Flexible, Figurative 

and Extendable Configuration Tool

Abstract
This thesis treats the development of a prototype for a service where telecom 

customers can order and configure their own services to a much higher degree than 

what is possible today.

This is possible and desireble due to a continuing modernisation of the technology 

beeing used in the telecom systems today.

The project was coducted on the request of Tieto, Kalmar. Tieto is a consulting 

company that is highly involved in the telecom industry and has several customers 

that are working with modernisation their technology.

The result is a prototype called: ”Effect: a prototype for an Easy to use, Flexible, 

Figurative, Extenable Configuration Tool”. It´s a web application where the users in 

a flexible way can order, configure and delete their own services, and also get an 

graphical overview of their settings.

The prototype is easy for Tieto to adjust when showing it to different customers. It 

is also adapted in a way that it is easy to extend it with new components.

In the beginning the project included a student från the Interaction design program. 

The idea was to conduct a series of usability analysis and with the help of that 

being able to make the prototype as user friendly as possible. Since the student, for 

personal reasons, did not finnish the projet, this report will not present anything on 

that part.
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Förord
Den här avhandlingen är en del av mitt examensarbete under påbyggnadsåret för 

programmet Webbprogrammering 120hp vid Linnéuiversitetet. Arbetet 
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Anders för alla glada småprat. Må stolen aldrig mer gnissla för dig.

Martin Blomberg och Peter Adiels för givande handledningsmöten.

Alla fel och brister som trots detta stöd finns i prototypen och avhandlingen är helt 

och hållet mitt ansvar.

Som extra bonus vill jag tacka alla vänner i salarna 106, 107 och 108 för god 

gemenskap, många skratt och tokiga upptåg. Till sist vill jag också tacka min familj 

som har stått ut med mig när jag stup i ett försvinner in i min egen värld vid datorn. 

vi



Innehållsförteckning
Förord........................................................................................................................6

Innehållsförteckning.................................................................................................7

1 Introduktion..........................................................................................................11

2 Bakgrund..............................................................................................................12

2.1 Om arbetet......................................................................................................12

2.2 Om uppdragsgivaren......................................................................................12

2.3 Om tjänsten....................................................................................................12

2.4 Om målgruppen .............................................................................................13

2.5 Verksamhetsbeskrivning.................................................................................13

2.6 Avgränsningar................................................................................................13

2.7 Mål.................................................................................................................14

3 Genomförande......................................................................................................15

3.1 Metod.............................................................................................................15

3.1.1 Arbetssätt..............................................................................................15

3.1.2 Ordförklaringar och översättningar.......................................................16

3.1.3 ”Kravspecifikation”..............................................................................18

3.2 MVC (Model-View-Controller).....................................................................19

3.3 Representational State Transfer (REST).........................................................20

3.4 Val av teknik ..................................................................................................21

3.4.1 Språk / tekniker ....................................................................................21

3.4.2 Programvara.........................................................................................22

4 Resultat.................................................................................................................24

4.1 Effect..............................................................................................................24

4.2 Applikationens grundstruktur ........................................................................24

4.3 Datastruktur ...................................................................................................27

4.3.1 Paketdata..............................................................................................27

4.3.2 Användardata .......................................................................................28

4.4 REST-fulla gränssnitt ....................................................................................28

4.4.1 Webbserverns gränssnitt.......................................................................29

4.4.2 Serverns gränssnitt ...............................................................................30

4.5 Applikationens grafiska gränssnitt..................................................................31

vii



4.5.1 /package................................................................................................31

4.5.2 /services................................................................................................32

4.5.3 /services/{serviceId}.............................................................................33

4.6 Modell-Vy-Kontroll .......................................................................................37

4.6.1 Modell .................................................................................................38

4.6.2 Kontroll ...............................................................................................43

4.6.3 Vy ........................................................................................................46

5 Diskussion.............................................................................................................48

5.1 Användarvänligt – Easy to use.......................................................................48

5.2 Flexibelt för användaren - Flexible................................................................48

5.2.1 Flexibelt kombinerande........................................................................48

5.2.2 Återanvändning av Villkor och Handlingar..........................................48

5.2.3 parallella kedjor....................................................................................48

5.3 Flexibelt för uppdragsgivaren - Flexible........................................................49

5.3.1 Modellklasser ......................................................................................49

5.3.2 Vyklasser ..............................................................................................49

5.3.3 Kontrollerklasser .................................................................................50

5.4 Sammanfattning ............................................................................................50

5.4.1 Model ..................................................................................................51

5.4.2 Kontroll ...............................................................................................51

5.4.3 Vy ........................................................................................................51

5.4.4 Slutsats..................................................................................................51

5.5 Vad kunde gjorts bättre? ................................................................................52

5.6 Finns det någon vidareutveckling som kan göras? ........................................52

5.7 Finns det ytterligare undersökningar som bör göras?.....................................53

6 Källförteckning.....................................................................................................54

6.1 Böcker ...........................................................................................................54

6.2 Internet...........................................................................................................54

7 Bilagor...................................................................................................................55

7.1 Bilaga 1: ”Kravspecifikation”........................................................................55

7.2 Bilaga 2: Utvärderad kravspecifikation..........................................................56

7.3 Bilaga 3: XML-data, paketdefinition..............................................................58

7.4 Bilaga 4: XML-data, exempel på en Villkorstyp............................................60

7.5 Bilaga 5: XML-data, exempeldata för en användare......................................60

viii



7.6 Bilaga 6: Alternativ klasstruktur för modellen................................................64

7.7 Bilaga 7: Illustrationer....................................................................................67

7.8 Bilaga 8: Tabeller...........................................................................................67

ix



x



Linnéuniversitetet                                                                                                                          Magnus Spång

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik                                          Handledare: Martin Blomberg

Webbprogrammering, påbyggnadsår                                                                Extern handledare: Henrik Leion

Examensarbete VT-2010

1 Introduktion
Det här examensarbetet började som ett samarbetsprojekt mellan två studenter från två olika 

utbildningsprogram (Interaktionsdesign respektive Webbprogrammering). Uppgiften var att tillsammans 

utveckla en interaktiv prototyp till Tieto i Kalmar. Prototypen skulle visa hur en telekomabonnent skulle 

kunna få möjlighet att själv kunna beställa och administrera sin ”telefonväxel” via Internet. 

Idag kan man som abonnent beställa olika tjänster, men kan i många fall inte själv administrera dem 

utan är beroende av hjälp från leverantören. Det finns ett stort intresse från leverantörerna att ge 

abonnenterna större möjligheter att själva kunna administrera sina tjänster. 

I det här arbetet har projektgruppen tagit fram en prototyp som uppdragsgivaren kan använda för att visa 

sina kunder, det vill säga olika telekomoperatörer, hur en sådan tjänst skulle kunna fungera.

Abonnenten ska själv kunna ställa in vad som ska hända med ett inkommande samtal. Detta ska kunna 

styras utifrån olika parametrar som abonnenten har att förfoga över, klockslag, region, listor etc. 

Abonnenten ska också kunna göra andra saker än att välja vad som ska hända med det inkommande 

samtalet. Det kan handla om olika loggningsfunktioner, skicka SMS eller e-post etc.

Prototypen togs fram i samarbete mellan studenterna men också med en engagerad handledare hos 

uppdragsgivaren. Resultatet blev ”Effect: a prototype for an Easy to use, Flexible, Figurative and 

Extendable Configuration Tool”.

Tanken från början var att genomföra ett antal användbarhetsanalyser och anpassa prototypen till 

resultaten av dessa analyser. Då studenten från Interaktionsprogrammet inte fullföljde projektet har detta 

inte genomförts fullt ut.

Tydligast fokus i den här rapporten ligger på grund av dessa omständigheter på det arbete som gjorts av 

webbprogrammeraren, även om detta arbete till stor del har varit beroende och hjälpt av det arbete som 

interaktionsdesignern gjorde. 
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2 Bakgrund

2.1 Om arbetet
Under flera års tid har användare i allt större utsträckning fått/kunnat utföra olika tjänster via 

Internet. Även telekombranschen är del i den utvecklingen. Idag kan man som kund hos olika 

telekomleverantörer beställa olika former av telefonväxeltjänster. Dock kan man som kund inte 

göra särskilt många inställningar och ändringar själv i dessa tjänster, utan är beroende av att 

telekomleverantören hjälper till med inställningar och uppdateringar. På grund av att detta är ett 

tidsödande och kostnadskrävande arbete så ser många telekomleverantörer mycket positivt på 

möjligheten att ge abonnenterna möjlighet att själv kunna göra sina inställningar via Internet. 

Samtidigt finns en stark oro att abonnenterna genom denna möjlighet också kan lyckas förstöra 

sina inställningar.

2.2 Om uppdragsgivaren

Tieto är ett tjänsteföretag som erbjuder IT-, forsknings-, utbildnings- och konsulttjänster. Tieto i 

Kalmar specialiserar sig på konsulttjänster inom telekombranchen och gav studenterna i 

uppdrag att skapa en prototyp till en självbetjäningstjänst där privatpersoner och/eller företag 

skall kunna beställa och administrera sin telekomtjänst. 

2.3 Om tjänsten
Abonnenten skall via sitt abonnemang hos ett telekomföretag få möjligheten att själva skapa 

och ställa in sin telefontjänst. 

Exempel på vad abonnenten ska kunna ställa in:

• Koppla vidare inkommande samtal till olika svarsställen beroende på vilken region 

användaren ringer ifrån.

• Koppla vidare samtal till olika svarsställen beroende på dag, veckodag och/eller klockslag.
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• Koppla vidare samtal till olika svarsställen beroende på inkommande nummer finns på 

någon telefonlista.

• Logga olika meddelanden och händelser om vissa villkor är uppfyllda.

• m.m.

2.4 Om målgruppen 

Uppdragsgivaren vill att tjänsten skall vara tillgänglig och användbar till en så stor målgrupp 

som möjligt. Vilka som kommer att använda tjänsten bestäms utifrån användarens behov av att 

styra och kontrollera hanteringen av inkommande samtal. Användaren kan vara allt ifrån en 

intresserad privatperson till ett mindre företag som har behovet att snabbt och enkelt kunna 

förändra sin telefontjänst själva.  

2.5 Verksamhetsbeskrivning
Hos flertalet telekomoperatörer  pågår ett allmänt utbrett systemskifte när det gäller den teknik som 

används. Samtidigt med detta pågår också ett överflyttande av tjänster från telekombolagen till att 

abonnenterna själva ska kunna administrera sina tjänster via Internet. 

Den tjänst som det här projektet har tagit fram en prototyp för finns redan, dock utan att abonnenten 

själv kan göra några egna inställningar. Möjligheten för abonnenten att själv kunna göra dessa 

inställningar kommer förmodligen att finnas inom en relativt snar framtid, då tjänsten håller på att 

moderniseras med en ny IP-baserad plattform.

2.6 Avgränsningar
Då vi endast gör en prototyp som ska visas i demonstrationssyfte så har detta medfört några tydliga 

avgränsningar som bestämdes i samråd med uppdragsgivaren.

• Prototypen ska fungera i de senaste versionerna av Firefox och Internet Explorer. 

• Prototypen ska vara på engelska.
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• Prototypen ska inte innehålla alla tänkbara komponenter utan endast visa några exempel på hur det 

skulle kunna fungera.

• Validering av ny indata är viktig för att det inte ska hända något konstigt vid en demosituation. 

Andra former av validering är inte lika viktig utan kan vid behov hoppas över.

• I prototypen kan en användare bara göra en uppsättning inställningar. I verkligheten behöver 

abonnenten kunna göra en uppsättning inställningar per nummer som han eller hon förfogar över. 

Detta har vi för att förenkla arbetet valt att bortse från.

2.7 Mål
Skapa en fungerande prototyp som uppfyller beskrivningen i avsnitt 2.3 och ”kravspecifikationen” i 

bilaga 1.

Uppdragsgivaren ska kunna lägga till nya komponenter utan att behöva redigera eller lägga till i den 

existerande koden och endast behöva lägga till nya klasser/filer på maximalt tre ställen (eventuella extra 

behov av JavaScript och/eller CSS oräknat). 

Det fanns från början också mål som hade med användarvänlighet att göra. Då studenten från 

Interaktionsprogrammet inte fullföljde projektet kommer dessa delar inte att redovisas i den här 

rapporten.
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3 Genomförande

3.1 Metod

3.1.1 Arbetssätt

Uppdragsgivare hade ordnat med arbetsstationer till studenterna på Tietos kontor i Kalmar där 

studenterna hade möjligheten att arbete från 08:00 till 17:00 på vardagar. Uppdragsgivaren 

bidrog även med hård- och mjukvara till projektet för att underlätta implementeringen och 

visualiseringen av prototypen. 

Scrum

Scrum är en teknik för att planera arbetet. Med många deltagare och projekt som pågår under 

längre tid är det viktigt att var och en vet vad den har ansvar för och att alla vet vad som är 

prioritet just nu.1 Scrum innehåller många delar som inte användes i projektet, då det inte hade 

den storleken att det krävdes. Dock användes regelbundna planerings- och uppföljningsmöten 

för att alla hela tiden skulle veta status och prioriteringar i projektet.

På måndagar hade projektgruppen möte med uppdragsgivaren. På mötet gick projektgruppen 

igenom vad som ska göras under de närmaste fem dagarna och vad som ska presenteras vid 

slutet av varje vecka. På fredagar hade projektgruppen en avstämning mot uppdragsgivaren. 

Där gick gruppen igenom vad som har genomförts under veckan och vad som eventuellt skulle 

göras under nästkommande vecka. I de fall helgarbete planerades flyttades fredagsmötet till måndag 

morgon.

Under veckan fanns handledaren tillgänglig för vidare diskussioner.

En kort presentation av arbetsprocessen skulle kunna se ut så här:

1. Identifiering av nödvändiga komponenter

2. Framtagande av konceptuell modeller

1 Kniberg. s.15.
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3. Användbarhetstester

4. Heuristiska utvärderingar

5. Implementering i en fungerande prototyp

Detta var inget linjärt flöde från punkt ett till fem, utan en iterativ process där nya erfarenheter 

och insikter resulterade i nya idéer kring implementationen.

3.1.2 Ordförklaringar och översättningar

Prototypen och klassnamnen i koden är skrivna på engelska medan den här rapporten är skriven 

på svenska. Följande är en lista med översättningar och förklaringar till viktiga ord som 

använts.

Orden är egentligen lite för tekniska för att vara riktigt användarvänliga när projektet ska 

genomföras på riktigt. Orden är de som projektdeltagarna använde under arbetets gång och är 

ganska influerade av de beskrivningar av den tänkta tjänsten som deltagarna fick läsa i början 

av projektet.

Service-Tjänst

En samling inställningar, bestående av Villkor och Handlingar, som styr hur inkommande 

samtal ska behandlas.
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Condition-Villkor

Inkommande samtal kan styras beroende på hur olika Villkor uppfylls. Det kan till exempel 

vara kalendariska Villkor (vilket datum är det), geografiska Villkor (varifrån ringer det).

Action-Handling

Vad som ska göras med det inkommande samtalet. Först utvärderas Villkoren, sedan genomförs 

en eller flera Handlingar beroende på resultatet av utvärderingen av Villkoren. En Handling kan 

också vara andra saker än vad som ska hända med samtalet, som till exempel att skicka ett SMS 

eller att logga ett meddelande.

Komponenter

Villkor och Handlingar är komponenter.

Activate-Aktivera

En användare kan ha flera Tjänster samtidigt. Dock kan han eller hon bara ha en aktiv. Den 

aktiva Tjänsten är den som styr de inkommande samtalen. För att en tjänst ska vara aktiv så 

måste den aktiveras.

Package-Paket

Ett paket är en samling med typer av Villkor och typer av Handlingar. Olika paket innehåller 

olika många Villkorstyper och Handlingstyper. Vilket paket abonnenten betalar för avgör vilka 

Villkorstyper och Handlingstyper som han eller hon har tillgång till.

Condition Type-Villkorstyp

En Villkorstyp innehåller data om en specifik typ av Villkor. Vad heter villkoret, hur ser ikonen 

ut, vilka inställningar ska göras, vilka valideringsregler gäller, vilka paket finns den här 

Villkorstypen i?

Action Type-Handlingstyp

En Handlingstyp innehåller data om en specifik typ av Handling. Vad heter handlingen, hur ser 

ikonen ut, vilka inställningar ska göras, vilka valideringsregler gäller, vilka paket finns den här 

Handlingstypen i?

17
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Självbetjäning/självbetjänande

Betyder att abonnenten själv kan göra sina inställningar utan hjälp från operatören.

3.1.3 ”Kravspecifikation”

Arbetet resulterade i en lista med funktionalitet som projektgruppen skulle försöka få 

prototypen att innehålla. Listan är inget absolut krav utan en inriktning att arbeta mot. 

Vad som skulle prioriteras beslutades vid varje veckas planeringsmöte. Detta gjorde att 

”kravspecifikationen” och prioriteringarna genomgick kontinuerliga förändringar i takt med att 

arbetet framsteg. Detta berodde både på reviderade tidsplaner och på att arbetet också 

genererade nya idéer kring hur applikationen borde fungera.

En sen version av ”Kravspecifikationen” finns i bilaga 1.
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3.2 MVC (Model-View-Controller)
I projektet har vi kodat enligt designmönstret MVC. Inom systemutveckling används ofta olika 

designmönster. Designmönster är en problemidentifieringsteknik som innebär att man identifierar 

typiska problem och deras typiska lösningar. Arkitekten Christopher Alexander är upphovsmannen 

bakom konceptet designmönster. Överföringen av konceptet designmönster till mjukvaruutveckling 

gjordes först av Erich Gamma, Richar Helm, Ralph Johnson och John Vlissides, populärt kallade ”Gang 

of Four” (GoF), i boken ”Design Patterns, Elements of Reusable Object-oriented Software” som kom ut 

1994.

Model-View-Controller är ett av de äldsta designmönster som används inom mjukvaruutveckling. När 

man skapar komplexa applikationer är det ofta lämpligt att separera data (Model) från presentation 

(View). Detta för att inte ändringar i presentationen ska påverka datahanteringen och tvärtom. I MVC-

modellen separerar man Model och View från varandra genom att inför en mellanliggande komponent: 

Controller(C). Controller svarar på händelser, som till exempel olika former av interaktion från 

användaren, och kan som respons skapa ändringar både i Model och i View.

MVC baseras ofta på mindre designmönster som används med varandra för att skapa en större 

övergripande struktur.

Zend Framework har mycket färdig funktionalitet som har använts i projektet för att bygga en MVC-

applikation.
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3.3 Representational State Transfer (REST)
REST är en mjukvaruarkitektur för distribuerad programmering, som till exempel World Wide Web. 

Termen introducerades och definierades första gången år 2000 av Roy Fielding.

En RESTfull arkitektur består av klienter och en servrar. En klient skickar ett anrop med en begäran till 

servern. Servern processar begäran och skickar en adekvat respons till klienten. 

REST beskrevs först i en HTTP-kontext, men kan även användas med andra protokoll. Anropen sker 

genom att precisera en specifik resurs. Responsen (transfer) innehåller data som beskriver 

(representational) ett tillstånd (state). Även anropet kan innehålla motsvarande data om det är frågan om 

en uppdatering av något slag.

Ett anrop till en resurs (URI) kan betyda olika saker beroende på vilket verb man använder. Se exempel 

nedan.

Exempel på resurser och verb:

URI Verb Resultat

/service GET Hämtar en lista med alla service.

/service POST Skapar en ny service.

/service/{serviceId} GET Hämtar en service.

/service/{serviceId} PUT Uppdaterar en service.

/service/{serviceId} DELETE Tar bort en service.

En viktig del i REST är separationen mellan klient och server. Klienten vet ingenting om till exempel 

datalagring och behöver heller inte veta något. En annan viktig del är att servern inte har data om 

klientens status. All information som klienten eller servern behöver veta om den andra ska skickas med 

vid varje anrop.
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I ett senare avsnitt kommer vi att visa hur vår applikation egentligen består av två mvc-applikationer. 

Dessa båda applikationer kommunicerar med varandra, samtidigt som den ena kommunicerar med 

klienten (användaren) med hjälp av två definierade REST-gränssnitt.

3.4 Val av teknik 

3.4.1 Språk / tekniker 

XHTML 

XHTML står för eXtensible HyperTextMarkup och är HTML definierat som en XML-applikation. 

HTML är inte ett programmeringsspråk utan ett märkspråk som används för att beskriva webbsidor. 

XHTML är en striktare och renare version av HTML och är dessutom den standard som rekommenderas 

av W3. Vi har valt att använda XHTML 1.0 Strict. 

I HTML5 så finns det många nya möjligheter. Till exempel kan man rita med hjälp av JavaScript. Detta 

skulle kunna vara användbart i detta projektet. Tyvärr saknar Internet Explorer stöd för detta, vilket har 

gjort att vi har valt att inte använda HTML5. 

CSS 

CSS står för Cascading Style Sheet och talar om hur (X)HTML ska visas på en webbsida. 

CSS skrivs normalt i separata CSS-filer. Här kan man styra placering av olika element på sidan, 

bakgrundfärger, typsnitt och storlek på texten och så vidare. Genom att separera vår CSS-kod från vår 

XHTML-kod så har vår applikation blivit lättuppdaterad. 

Vi har valt att använda vissa delar som inte har stöd i Internet Explorer. Eftersom vi endast gör en 

prototyp med kraven att fungera i Firefox och Internet Explorer samt se snygg ut i Firefox så anser vi att 

detta är ok. I en skarp version ska det naturligtvis se bra ut i alla moderna webbläsare med tillräckligt 

stor användarbas.

PHP 

PHP står för PHP: Hypertext Preprocessor och är ett vanligt, plattformsoberoende, objektorienterat 

skriptspråk som exekverar på serversidan. I detta projekt har PHP 5.3 använts. 

21



Linnéuniversitetet                                                                                                                          Magnus Spång

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik                                          Handledare: Martin Blomberg

Webbprogrammering, påbyggnadsår                                                                Extern handledare: Henrik Leion

Examensarbete VT-2010

Ett intressant alternativ som diskuterades var att använda Ruby on Rails. Vi ansåg dock att inlärning 

skulle ta för lång tid och äventyra hela projektets genomförbarhet. 

JavaScript 

JavaScript är ett skriptspråk vars kod exekverar hos klienten. Det används för att dynamiskt ändra sidan 

och på olika sätt ge klienten en rikare upplevelse, till exempel vid validering på klienter. 

Zend Framework 

I det här projektet har Zend Framework använts. Zend Framework är ett av de större ramverken för 

PHP. Ett ramverk är ett bibliotek med färdiga funktioner och lösningar på grundläggande problem som 

både underlättar och snabbar upp utvecklingsprocessen. Fördelen med att använda ett ramverk är att 

koden är säker och vältestad. 

jQuery 

I det här projektet har jQuery använts. jQuery är ett av de största och vanligaste ramverken för 

JavaScript. Det lanserades 2006 av John Resig och är helt gratis att använda under MIT License och 

GNU General Public License Version 2.

jQuery UI

jQuery UI är byggt ovanpå jQuery och erbjuder användaren färdig funktionalitet att använda vid 

skapandet av interaktiva gränssnitt för webbplatser.

PHPUnit 

PHPUnit är ett testramverk för PHP. Det hjälper användaren att på ett enklare sätt skriva tester för PHP-

koden. 

3.4.2 Programvara

NetBeans / Coda 

För kodning av PHP, JavaScript och XML så har NetBeans (PC) och Coda (Mac) använts. 

Subversion/TortoiseSVN/Versions 1.6 

Ett versionshanteringssystem har använts för att underlätta arbetet. Versionshantering innebär bland 

annat att man kan återskapa tidigare versioner ett dokument eller av källkod. Det går också att se 
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förändringar i versionerna så man kan spåra vem som gjorde vad och när. Fördelen med att använda ett 

versionshanteringssystem är att det tillåter att flera personer parallellt kan arbeta med samma 

filer/projekt utan att det stör andras arbete. Eftersom alla filer sparas på en central plats innebär det 

också att det finns en säkerhetskopia på alla ens filer. Det finns många versionshanteringssystem att 

välja mellan och de flesta bygger på samma princip. I detta projekt användes Googles 

versionshanteringstjänst Google Code, som använder Subversion. Den programvara som har använts 

mot versionshanteringssystemet är dels TortoiseSVN (PC), dels Versions (Mac). 

Webbserver 

Följande Webbservrar har använts i projektet: XAMPP / WAMP / MAMP. 

Den skillnad som har märkts är att MAMP ofta la till " framför / och \ när den skulle skriva i XML-filer. 

Webbläsare 

Applikationen har testats i följande Webbläsare: FF 3.6, IE 7.0, IE 8.0. 

Photoshop CS 3 

För bildbehandling har Photoshop CS 3 använts. 
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4 Resultat

4.1 Effect
Kraven på prototypen sammanfattades under följande rubrikord.

Enkelt att använda

”Vem som helst” ska klara av att använda tjänsten utan att behöva läsa långa manualer eller vara orolig 

för att göra fel.

Flexibelt

Användaren ska vara fri att kunna kombinera olika Villkorstyper och Handlingstyper efter eget tycke.

Det ska vara enkelt för uppdragsgivaren att demonstrera prototypen för sina olika kunder. Det vill säga, 

det ska vara enkelt att byta ut delar av layouten för att anpassa utseendet till den aktuella kunden.

Grafiskt överskådligt

Abonnenten ska kunna få en grafiskt överskådlig bild av sina inställningar.

Enkelt att lägga till nya komponenter

Leverantören ska enkelt kunna lägga till nya komponenter i tjänsten.

Rubrikerna översattes till engelska och gjordes om till en akronym som blev namnet på det grafiska 

verktyget som prototypen består av.

Effect: a prototype for an Easy to use, Flexible, Figurative and Extendable Configuration Tool.

4.2 Applikationens grundstruktur 
Eftersom den data som innehåller användarens inställningar finns i en datakälla som Webbservern inte 

har tillgång till så är applikationen relativt komplex. För att Klienten ska få tillgång till sina inställningar 

så måste Webbservern anropa den Server som har tillgång till Datakällan. Processen visas nedan i 

Illustration 1. 
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Den här separationen gör det enklare att utveckla delarna var för sig. Webbservern och Servern är helt 

separerade från varandra. Det som gör att delarna kan samarbeta är att Webbservern känner till Serverns 

gränssnitt. 

En konsekvens av detta är att man kan enkelt utveckla en helt ny Server, flytta den till en annan plats om 

man vill, och prototypen kan fortsätta att fungera utan problem.
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1. Klienten skickar ett restfullt HTTP-anrop till 

webbservern. Detta kan vara av typen get, post, 

update eller delete. Det kan med andra ord vara ett 

önskemål om att se en specifik sida eller också ett 

önskemål om någon form av uppdatering av data. 

2. I de fall som webbservern behöver data om 

användaren eller om paketen  skickar den i sin tur ett 

restfullt HTTP-anrop till Servern. Detta kan 

innehålla en begäran om data eller ett önskemål om 

någon form av uppdatering av data. 

3. Servern läser eller skriver data till datakällan. I vårt 

fall har vi använt XML-filer, men det går naturligtvis 

bra med andra typer av datalagring. 

4. Servern skickar en http-respons till Webbservern. 

Resposen kan vara en statuskod, men kan också 

innehålla en kropp med

data. Vi har konsekvent skickat XML-data i båda 

riktningarna. Andra dataformat går naturligtvis också 

bra. Man kan till exempel tänka sig att skicka JSON 

vid eventuella ajaxanrop. 

5. Webbservern skickar en http-respons till klienten. 
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4.3 Datastruktur 
Eftersom vi har använt XML-data i kommunikationen mellan Webbservern och Servern så har vi också 

blivit tvungna att strukturera upp hur XML-en får se ut.

Vi har två typer av XML-data: Paketdata och Användardata.

4.3.1 Paketdata

Paketdata innehåller information om vilka paket som finns och innehållet i dessa. I den data som skickas 

från Servern till Webbservern finns följande data: 

• Vilka paket som finns.

• Pris, ikon och beskrivning för respektive paket.

• Vilka Villkorstyper (ConditionType) som finns tillgängliga i respektive paket.

• Vilken Villkorstypgrupp (ConditionTypeGroup) som respektive Villkorstyp hör till.

• Vilka Handlingstyper (ActionType) som finns tillgängliga i respektive paket.

• Pris, ikon och beskrivning för respektive Villkorstyp och Handlingstyp.

• Namn och valideringsregler för de inställningar som är specifika för respektive komponent 

(Villkorstyp och Handlingstyp).

Datan finns samlad i ett antal XML-filer Dels en fil som rymmer information om paketen; namn, 

pris, beskrivning och ikon. Dels separata XML-filer med data om respektive Villkorstyp och 

Handlingstyp.

När man lägger till en ny komponent behöver den här datan uppdateras. Det enda man behöver göra 

är att skapa en ny fil med XML-data för den aktuella komponenten. 

I bilaga 4 finns ett exempel på XML-data för en Villkorstyp.
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4.3.2 Användardata 

Användardata skickas mellan Webbservern och Servern i båda riktningarna. Den datan innehåller 

information om den aktuella användaren och användarens olika inställningar: 

• Användarens användarnamn 

• Vilket paket användaren har 

• Användarens telefonnummer

• Användarens listor 

• Inställningar för användarens olika tjänster (Service) 

Det som är viktigt med datastrukturen är att olika delar ligger separerade från varandra. Inställningarna 

för respektive villkor och handlingar ligger separerade både från varandra och från inställningarna hur 

de är hoplänkade med varandra. Detta ökar flexibiliteten och möjligheterna att återanvända olika 

inställningar.

4.4 REST-fulla gränssnitt 

Eftersom applikationen egentligen består av två mvc-applikationer så finns det två stycken gränssnitt. 

Dels Webbserverns gränssnitt mot klienten, dels Serverns gränssnitt mot Webbservern.
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4.4.1 Webbserverns gränssnitt

Följande URI har använts 

URI Verb Resultat 

/package GET Hämtar en lista på alla paket 

/package?_method=PUT POST Uppdaterar användarens paket 

/services GET 
Hämtar en lista på en användares 

tjänster 

/services POST Skapar en ny service 

/services/{serviceId} GET Hämtar en service 

/services/{serviceId}?_method=PUT POST Uppdaterar en service 

/services/{serviceId}?

_method=DELETE 
POST Tar bort en service 

Tabell 1: Webbserverns gränssnitt

Kommentarer 

• Trots att http-specifikationen har funnits i ganska många år har de moderna webbläsarna fortfarande 

väldigt dåligt stöd för olika verb. Det gör att man på något sätt måste tala om att att det som 

egentligen är en POST ska tolkas som en PUT eller en DELETE. Det sätt som Zend Framework 

förstår är att man lägger till ?_method=PUT eller ?_method=DELETE sist i urlen. 

• Zend Framework har stöd för att skapa REST-fulla urlar. En bit in i projektet upptäcktes dock att det 

fanns en ganska kraftig begränsning. Det gick endast att skapa en url enligt mönstret 

/modul/resurs/resursId där modul är en möjlighet men inte ett krav. I projektet fanns dock önskemål 

om mer komplexa urlar. Ett exempel skulle kunna vara /user/{username}/service/

{serviceId}/condition/{conditionId}. Då detta inte gick så övervägdes möjligheten att byta ramverk. 

Efter lite efterforskning beslutades dock att det skulle ta för mycket tid och att i stället fortsätta att 

använda Zend Framework med de begränsningar som det innebar. 
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• Eftersom /package hämtar en lista på alla paket så borde /package?_method=PUT betyda att man 

uppdaterar ett paket. I den här applikationen så betyder det dock att man uppdaterar vilket paket den 

inloggade användaren har. En lösning hade varit att använda /user_method=PUT för att uppdatera 

vilket paket en användare ska ha. Men då skulle det se konstigt ut att just paket skulle innehålla user 

i URLen, när alla andra ändringar också är en användarens ändringar utan att det syns i URLen. 

Problemet har sin grund i att det inte gick att skapa särskilt komplexa URLar (se punkten ovan). Vi 

har kompromissat lite och inte varit helt konsekventa. Eftersom detta endast är en prototyp och vi vet 

vad vi har gjort så anser vi det dock vara en acceptabel lösning. 

4.4.2 Serverns gränssnitt 

URI Verb Resultat 

/effect/user/{userId} GET Hämtar en användare 

/effect/user/{userId}

?_method=PUT 
POST Uppdaterar en användare 

/effect/package GET Hämtar en lista på alla paket 

Tabell 2: Serverns gränssnitt

Kommentarer 

• På grund av den tidigare nämnda begränsningen i Zend Framework så gick det inte att skapa mer 

komplexa urlar än så här. Man skulle kunna tänka sig att man ville använda betydligt mer specifika 

urlar som bara innehåll en mindre del av en användare, till exempel skulle man kunna vilja uppdatera 

ett specifikt Condition i en specifik Service. Nu måste man uppdatera hela användaren vid varje 

ändring man gör. Eftersom den här applikationen sparar ner varje användare i en egen XML-fil så är 

det på ett sätt väldigt enkelt att uppdatera hela användaren på en gång. Om man däremot skulle vilja 

göra ajaxanrop för att på det viset uppdatera användaren så vill man förmodligen skicka så lite data 

som möjligt och då är den här lösningen inte särskilt bra. 

30



Linnéuniversitetet                                                                                                                          Magnus Spång

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik                                          Handledare: Martin Blomberg

Webbprogrammering, påbyggnadsår                                                                Extern handledare: Henrik Leion

Examensarbete VT-2010

4.5 Applikationens grafiska gränssnitt

4.5.1 /package

Här kan användaren få information om vilka paket som finns, innehållet i respektive paket, vilket paket 

man själv har, samt uppdatera vilket paket man vill ha.
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4.5.2 /services

Här kan användaren få en överblick över vilka tjänster användaren har skapat. Alla som inte är 

aktiverade har en editknapp medan en aktiverad har en look-atknapp. Röd bakgrund betyder att den inte 

är komplett och att den därför inte kan aktiveras. Grön bakgrund betyder att den är komplett och kan 

aktiveras. Alla tjänster kan raderas, utom den aktiverade. Användaren kan också skapa en ny tjänst och 

ge den en beskrivning.
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4.5.3 /services/{serviceId}

Här kan användaren få  överblick över en specifik tjänst, göra inställningar i den, samt aktivera den om 

den är komplett (det vill säga, har alla nödvändiga inställningar med korrekt validerad data).

Övergripande struktur

De gråblå rutorna till vänster är de olika Villkor som användaren har definierat. Om man klickar på en 

av dem kommer man till redigeringsläget för det Villkoret. Om bakgrundsfärgen på rubriken är grön 
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betyder det att Villkorets inställningar är kompletta. Om bakgrunden är röd betyder det att Villkorets 

inställningar inte är kompletta.

De rutor som finns i de gröna och röda bakgrunderna till höger om Villkoren är pekare. Det är dem som 

talar om i vilken ordning de olika Villkoren ska utvärderas och Handlingarna utföras.

Att följa trädstrukturen

Det första villkoret som utvärderas är det första, det vill säga det översta. Vart man sedan går vidare 

beror på resultatet av den första utvärderingen.

När ett Villkor utvärderas är det antingen sant eller falskt. Om man till exempel har ett Listvillkor så får 

användaren tala om vilken lista villkoret gäller. Om telefonnumret som det inkommande samtalet 

kommer ifrån finns på den aktuella listan är Villkoret sant, annars är det falskt.

Om villkoret är sant går man in i det gröna bakgrundsfältet omedelbart till höger om Villkoret. Om 

Villkoret är falskt går man in i det röda.

I respektive grönt och rött bakgrundsfält finns en eller flera mindre rutor som har olika betydelse 

beroende på utseende. Dessa mindre rutor finns i fyra olika sorter, där den tydliga skillnaden syns i 

bakgrundsfärgen på rubriken.

1. En referens (en pekare eller en pil) som pekar på ett nytt Villkor. Pekningen syns genom att 

namnet på nästa Villkor står i referensrutan. Dessa rutor har blå färg och betyder att 

utvärderingen ska fortsätta i det nya Villkoret. Detta betyder att den raden med lådor tar slut och 

man fortsätter utvärderingen i det nya Villkoret. Detta villkor finns i kolumnen med Villkor till 

vänster. 

2. En referens (en pekare eller en pil) som pekar på en Handling. Dessa rutor har antingen grön 

eller röd färg och betyder att den Handlingen som referensen pekar på ska utföras.  

Efter en referens till en Handling måste inte raden ta slut. Man kan antingen ha referenser till 

nya Handlingar, eller till ett nytt Villkor. Man kan i princip ha hur många referenser till 

Handlingar som helst. Efter en referens till ett Villkor tar dock raden alltid slut och man 

fortsätter i det Villkoret.

Den ena begränsningen som finns är att alla grenar i den trädstruktur som uppstår måste sluta 

med en referens till en Handling. Man kan inte sluta med ett Villkor. 
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Den andra begränsningen är att varje gren i trädstrukturen måste ha exakt en Handling som talar 

om vad som ska göras med det inkomna samtalet.

En referens som pekar på en Handling, vars inställningar är kompletta och giltiga, visas med 

grön bakgrundsfärg vid rubriken. En referens som pekar på en Handling, vars inställningar inte 

är kompletta, visas med röd bakgrundsfärg. En tjänst kan bara aktiveras om alla inställningar är 

kompletta.

3. En ruta som talar om att man kan, om man vill, skapa en referens till på den aktuella platsen. 

Dessa rutor markeras med gul bakgrundsfärg vid rubrikerna. Om man klickar på en sådan ruta 

kommer man till ett formulär där man antingen kan skapa ett nytt/ny Villkor/Handling och en 

referens till det/den.

4. En ruta som talar om att man måste skapa en referens på den aktuella platsen. Dessa rutor 

markeras med röd bakgrundsfärg vid rubrikerna. Om man klickar på en sådan ruta kommer man 

till ett formulär där man antingen kan skapa ett nytt/ny Villkor/Handling och en referens till 

det/den.

I samtliga fall gäller att man kommer till redigeringsläget för ett Villkor och/eller en Handling genom att 

klicka på aktuell ruta.

Skapa nytt Villkor / ny Handling

När man vill skapa ett nytt Villkor eller en ny Handling så gör man det från samma formulär. Man ger 

det ett namn och man väljer en typ. Villkorstyperna är indelade i olika grupper för att man lättare ska 

hitta bland dem.
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Att redigera ett Villkor / en Handling

Gränssnittet för att redigera Villkor och Handlingar kommer naturligtvis att se helt olika ut beroende på 

vilket Villkor eller handling det handlar om. 

Att aktivera tjänsten

Man kan aktivera en tjänst antingen från listan över tjänster eller från redigeringsläget för den tjänst 

man vill aktivera. Man kan bara aktivera en tjänst om alla inställningar är kompletta. Om man aktiverar 

en tjänst när en annan är aktiverad, avaktiveras den tidigare aktiva tjänsten automatiskt.
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Illustration 5: Skapa nytt Villkor eller Handling
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4.6 Modell-Vy-Kontroll

Applikationen består egentligen av två MVC-applikationer. Dels den på Webbservern som klienten 

kommunicerar med. Dels den på Servern som Webbservern kommunicerar med och som i sin tur 

kommunicerar med datakällan. Den senare är en tillfällig lösning för att simulera den tjänst som 

kommer att skapas i ett senare skede. Någon djupgående redovisning av den senare mvc-applikationen 

kommer därför inte att göras här. 

Eftersom applikationen är byggd enligt designmönstret Model-View-Controller så kommer vi här att 

redovisa varje del för sig. 
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4.6.1 Modell 

För att man inte ska behöva skapa nya modellklasser när man lägger till nya komponenter så har 

modellklasserna gjorts allmänna.
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Illustration 6: Delar av applikationens modellklasser
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Man kan säga att det finns tre delar i den klasstruktur som finns i bilden ovan. Dels är det klasserna 

Package, ConditionTypeGroup, ConditionType, ActionType och SettingType. Dessa innehåller den 

information som är nödvändig för respektive komponents beteende. Vilka inställningar ska finnas och 

vilka valideringsregler gäller?

Det finns Villkorstypobjekt (ConditionType) som innehåller information om inställningar och 

valideringsregler för respektive Villkorstyp, Handlingstypeobjekt (ActionType) med information om 

respektive Handlingstyp och Inställningstypobjekt (SettingType) med information om respektive 

Inställningstyp. 

Den andra gruppen av klasser är Service, Condition (Villkor), Action (Handling) och Setting 

(Inställning). Här sparas de inställningar som användaren gör. Dessa bildar tillsammans en eller flera 

tjänster (Service), varav en kan vara aktiverad. Varje instansierat objekt av typen Condition, Action och 

Setting har en referens till ett motsvarande typobjekt för att veta vilka regler som gäller.

Den tredje gruppen av klasser är ReferenceAbstract, ReferenceCondition och ReferenceAction. Detta är 

pekare som talar om i vilken ordning olika Villkor ska utvärderas och i vilken ordning olika Handlingar 

ska genomföras. Att Villkors- och Handlingsobjekt inte själva vet hur de hänger ihop med varandra 

betyder att dessa kan återanvändas på flera ställen inom samma service.

Kopplingen modellklasser - XML-data

Data om vilka paket som finns, vilka komponenttyper som ingår i respektive paket, valideringsregler för 

respektive komponenttyp hämtar applikationen från olika XML-filer. Denna data används av 

modellklasserna enligt följande: 
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Filstruktur för XML-filer med komponenttypdata

/packages

/conditions

      /calendar

/time.xml

      /geographic

/region.xml

      /misc

/list.xml

/actions

      /connect.xml

      /connectTo.xml

      /disconnect.xml

      /queue.xml

      /smsResponse.xml

/packages.xml

Filen packages.xml innehåller data om de olika paket, pris, beskrivning, ikon etc. Den datan används av 

klassen Package.

Övriga XML-filer innehåller data om respektive komponenttyp. 

Den typ av data som är gemensam för alla Handlingar (namn, beskrivning, ikon etc) används av klassen 

ActionType, medan den komponentspecifika datan används av klassen SettingType. 

Den typ av data som är gemensam för alla Villkor (namn, beskrivning, ikon etc) används av klassen 

ConditionType, medan den komponentspecifika datan används av klassen SettingType. Klassen 

ConditionTypeGroup är ett sätt att gruppera Villkor som liknar varandra: Detta kan användas i 

applikationen för att man lättare ska kunna hitta, när det blir många Villkorstyper. ConditionTypeGroup 

grupperar Villkorstyperna efter vilken mapp de ligger i (i det här fallet mapparna calendar, geographic 

och misc).

Exempel på dessa XML-filer finns i bilagorna 3 och 4.
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Utdrag ur XML-data för en användare

<user>

<package>...</package>

<services>

      <service>

      <conditions>

      <condition>...</condition>

</conditions>

      <actions>

      <action>...</action>

      </actions>

          <chain>...</chain>

      </service>

<services>

</user>

Data om användaren och användarens olika inställningar skickas som XML-data och används av olika 

klasser enligt följande:

Det som finns i <condition>...</condition används av klasserna Condition och Setting. Den typen av 

data som är gemensam för alla Villkorstyper används av Condition och den mer typspecifika datan av 

Setting.

Det som finns i <action>...</action används av klasserna Action och Setting. Den typen av data som är 

gemensam för alla Villkorstyper används av Action och den mer typspecifika datan av Setting.

Det som finns i <chain>...</chain> används av klasserna ReferenceCondition och ReferenceAction. 

Detta är, som tidigare nämnts, data som styr i vilken ordning Villkoren ska utvärderas och Handlingarna 

genomföras.
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Som framgår av exemplet ovan så ligger alla Villkor (Condition), Handlingar (Action) och Kedjan 

(Chain) separerade från varandra. Detta ger stor flexibilitet att kunna kombinera och återanvända i 

princip hur som helst.

Att skapa ny komponenttyp

Att skapa en ny komponent är enkelt. Det enda man behöver göra är att skapa en XML-fil som 

innehåller data om den aktuella komponenten och spara den på rätt plats.
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4.6.2 Kontroll 

Kontrollen är den klass som binder ihop delarna på Webbservern. Beroende på vilket anrop Klienten har 

gjort så blir det olika Kontroller som tar ansvar. Den största delen av applikationen handhas av 

Servicekontrollen (ServiceController). 

För att förstå vad som behöver göras på den här nivån när man skapar en ny komponent till 

applikationen så behöver man först förstå hur Kontrollen arbetar. 

Dels ska Kontrollen få och skicka data till Servern. Detta görs av olika adaptrar.2 Dels en adapter som 

har hand om data om användaren, dels en adapter som har hand om de olika paketen, komponenterna i 

dem och dessa komponenters valideringsregler. Olika adaptrar kan ha ansvar för olika datakällor 

och/eller olika dataformat. I vårt fall har vi endast en adapter för paketen (PackageAdapterHttpXml) och 

en för användarinformation (ServiceAdapterHttpXml). Båda dessa arbetar genom att Webbservern gör 

REST-fulla HTTP-anrop till Servern som returnerar den efterfrågade datan. 

För att applikationen ska fungera så behövs data om användaren, men också data om hur 

komponentpaketen ser ut. 

Användardata 

ServiceController ber ServiceMapper hämta en adapter: Vilken adapter som hämtas beror på vilken 

inställning som finns i applikationens konfigurationsfil. Adaptern hämtar data om den användare som är 

inloggad. Datan skickas in till en fabrik (ServiceFactory) som returnerar en array med Service-objekt. 

Dessa objekt stoppar kontrollen in i Användarobjektet (User). Användarobjektet skickas sedan till vyn, 

som får ta ansvar för att skapa den htmlkod som ska returneras till klienten. 

 

2 Gamma et al. s. 139.
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Komponentpaketdata 

Att hämta data om paketen fungerar på precis samma sätt som att hämta data om användaren. Förutom 

att datan inte varierar med användaren och att det inte går att skicka ändringar av datan till Servern. 
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Ta emot data postad från användaren 

Ett problem som uppstår när man lägger till en ny komponent är att kontrollen måste veta hur datan i 

postningen ser ut. Eller annorlunda uttryckt: vilka nameattribut har använts i formuläret? 

I den skapade parototypen har varje komponent en egen hjälpklass. Om komponenten heter sendEmail 

så ska klassen heta SendEmailCreator.php och implementera interfacet CreateItemInterface. Detta 

betyder att klassen ska ha en funktion som heter createItem(array $data) och som returnerar ett 

Actionobjekt eller ett Conditionobjekt. Varje klass får ansvar för att veta hur postningen av den egna 

komponenttypen ser ut.

Att skapa en ny komponenttyp
Det man behöver göra när man skapar en ny komponenttyp är alltså att skapa en hjälpklass som 

implementerar ovan nämnda interface.
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Illustration 8: Skapandet av ett PAckage-objekt
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4.6.3 Vy 

Klientens HTTP-anrop tas emot i kontrollen. Kontrollen utför den kommunikation med Servern 

som behövs. Därefter skickas den nödvändiga datan till vyn. Vyn ansvarar för att skapa den 

html-kod som ska skickas tillbaka klienten. 

I den skapade prototypen har varje komponent en egen hjälpklass som ansvarar för skapandet 

av html-koden för just den komponenten. Om komponenten heter sendEmail så ska 

hjälpklassen heta SendEmailWriter och implementera interfacet WriteItemInterface. Detta 

betyder att klassen ska ha en funktion som heter writeItem($item) som genererar den html-kod 

som ska returneras till klienten. 

JavaScript

Valideringsreglerna för all data finns, som tidigare nämnts, lagrad i separata XML-filer och 

stoppas in i olika typobjekt. För att JavaScriptet ska kunna använda dessa valideringsregler så 

skapas de delar av JavaScriptet som innehåller variabler med valideringsreglerna på Servern. 

Detta gör att all formulärdata kan valideras hos klienten innan den postas. Detta gör att 

klientsidevalideringen av nya komponenttyper fungerar automatiskt.

CSS 

De delar av CSS-koden som handlar om övergripande layout (bakgrundsfärg, logotyp etc) finns 

på ett separat ställe. Detta betyder att uppdragsgivaren relativt enkelt kan byta ut de delarna för 

att anpassa prototypen till olika kunder.

Utseendet och beteendet på själva gränssnittet har skapats med hjälp av jQuery UI. jQuery UI 

har ett väl fungerande system för olika teman. Man kan dessutom får mycket bra hjälp att 

modifiera ett färdigt tema om man vill. När man vet vilket tema man vill ha är det bara att ladda 

ner hela temakatalogen, spara den på rätt plats och skriva i konfigurationsfilen vilket tema som 

ska användas.

Att skapa en ny komponent typ

Det man behöver göra när man skapar en ny komponent är alltså att skapa en hjälpklass som 

implementerar ovan nämnda interface. 
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När det gäller JavaScript så fungerar den grundläggande valideringen av postdata automatiskt. 

Om det behövs mer avancerad JavaScript så får man dock lägga till den på valfritt sätt.

Detsamma gäller CSS. CSS för den grundläggande funktionaliteten finns, men behövs det 

något mer speciellt för just den här komponenten så får man lägga till det på valfritt sätt.

47



Linnéuniversitetet                                                                                                                          Magnus Spång

Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik                                          Handledare: Martin Blomberg

Webbprogrammering, påbyggnadsår                                                                Extern handledare: Henrik Leion

Examensarbete VT-2010

5 Diskussion

5.1 Användarvänligt – Easy to use
Eftersom studenten på Interaktionsdesignprogrammet inte slutförde projektet så redovisas ingenting om 

den här punkten i den här rapporten.

5.2 Flexibelt för användaren - Flexible

5.2.1 Flexibelt kombinerande

Målet var att användaren skulle vara fri att kombinera Villkor och Handlingar utifrån sina egna 

önskemål och behov. I den framtagna prototypen är användaren fri att kombinera hur som helst, inom 

ramarna för de villkorstyper och handlingstyper som finns i det paket som användaren har.

5.2.2 Återanvändning av Villkor och Handlingar

I den datastruktur som har använts och de klasser som har skapats ryms en större flexibilitet än vad det 

grafiska gränssnittet klarar av att utnyttja fullt ut på ett bra sätt. Eftersom Villkoren och Handlingarna 

har skiljts från referenserna, vet Villkoren och Handlingarna ingenting om vart utvärderingen ska 

fortsätta. Det betyder att man skulle kunna återanvända samma Villkor och Handlingar på flera ställen 

utan att behöva definiera om dem. 

I det grafiska gränssnittet används namnen som Villkoren och Handlingarna har fått av användaren för 

att styra utvärderingsordningen. Om man återanvänder ett Villkor eller en Handling kommer namnet på 

Villkoret att hamna på två referenser och på två Villkorsrutor, vilket gör att användaren inte kan se 

tydligt i vilken ordning Villkoren ska utvärderas och/eller Handlingarna utföras. Systemet skulle fungera 

korrekt, men man skulle inte kunna få en entydig översiktsbild i det grafiska gränssnittet. 

5.2.3 parallella kedjor

Efter varje Villkor finns det två kedjor med referenser till nya Villkor och/eller Handlingar. En som som 

ska följas om Villkoret är sant och en som ska följas om Villkoret är falskt. Att det bara finns en kedja 
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för sant och en för falskt berodde på att projektgruppen hade svårt att komma på exempel när det skulle 

vara användbart med lera parallella kedjor. I applikationen skulle man dock kunna ha flera parallella 

kedjor, vilket i andra sammanhang skulle kunna vara mycket användbart. Eftersom den här prototypen 

skulle användas i ett specifikt sammanhang utan detta behov, valde gruppen att ta bort denna möjlighet.

5.3 Flexibelt för uppdragsgivaren - Flexible
Ett av målen var att skapa en applikation där man inte behöver ändra i den existerande koden och endast 

lägga till saker på max tre ställen när man vill lägga till en ny komponenttyp. 

5.3.1 Modellklasser 

Projektgruppens lösning 

I den framtagna prototypen har det använts en generell Villkorsklass (Condition) och en generell 

Handlingsklass (Action). De inställningar som är specifika för typen finns i en generell Inställningsklass 

(Setting). Regler för innehållet i dessa klasser finns sparat i XML-filer och stoppas in i olika typobjekt.

Detta gör att man inte behöver skapa nya klasser när man vill lägga till nya komponenter, utan man 

behöver endast skapa en ny XML-fil med information om typspecifik data.

Alternativ lösning 

Man kan skapa subklasser för respektive typ av villkor och handling som i sig innehåller de namn och 

valideringsregler som behövs. 

Diskussion 

Den alternativa lösningen skulle förmodligen ge en liten aning bättre prestanda eftersom man inte måste 

hämta lika mycket data på annan plats. Nackdelen skulle vara att man måste skriva nya klasser i ett 

specifikt programmeringsspråk. 

5.3.2 Vyklasser 

Projektgruppens lösning 

I den framtagna prototypen har separata vyklasser använts för skapandet av html-koden för respektive 

komponenttyp. 
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Alternativ lösning 

En alternativ lösning skulle kunna vara att skicka aktuell data som XML till en XSLT-fil som bearbetar 

XML-datan och returnerar htmlkod som kan returneras till användaren.

Diskussion 

Den alternativa lösningen är språkoberoende. Den skulle kunna återanvändas i flera olika projekt utan 

man behöver skriva om den i ett specifikt språk. Nackdelen är lite sämre prestanda eftersom Servern 

måste arbeta lite mer. 

När det gäller JavaScript och CSS så beror det helt på komplexiteten i den nya komponenten. Om det 

som redan finns inte räcker så får man lägga till egen kod på något sätt. 

5.3.3 Kontrollerklasser 

Projektgruppens lösning 

I den framtagna prototypen har separata hjälpklasser använts för skapandet av objekt av respektive 

komponenttyp. 

Alternativ lösning 

Det som är problemet i kontrollen är att veta hur postningen ser ut, eftersom alla villkorstyper och 

handlingstyper har olika inställningar. Det borde gå att generalisera detta genom att en 

namngivningskonvention.

Diskussion 

Fördelen med den alternativa lösningen vore så klart att man inte behöver skapa en specifik klass alls. 

Nackdelen är att vi inte kände oss säkra på att det skulle fungera i alla lägen. Dessutom skulle kraven på 

hur vyn ska se ut öka ytterligare lite. 

5.4 Sammanfattning 
Den största frågan i den här rapporten är hur komplicerat det är att lägga till en ny komponenttyp.

I vår lösning måste man göra mellan tre och fem saker beroende på komplexiteten.
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5.4.1 Model 

Man måste skriva in nödvändig data i paketdata. Se avsnitt 4.3.1. Detta är nödvändigt av tre skäl. Dels 

för att paketen ska kunna presenteras på rätt sätt, för att användaren faktiskt ska få tillgång till den nya 

komponenten och för att valideringsreglerna finns där. 

5.4.2 Kontroll 

Man måste skapa en hjälpklass som tar emot en array med data och returnerar ett objekt av rätt typ. Om 

man inte gör det kommer all information om den typen försvinna när användaren postar en ändring. 

5.4.3 Vy 

Man måste skapa en hjälpklass som ansvarar för genereringen av den HTML-kod som visar upp den 

aktuella komponenten. Om man inte gör det kan formuläret inte skrivas ut vilket resulterar i att den 

informationen också försvinner när användaren postar en ändring. 

Dessutom kan man behöva lägga till extra JavaScript om man inte klarar sig med grundläggande 

datavalidering och eventuellt också extra CSS om man behöver något som inte redan finns.

5.4.4 Slutsats

Kan man lägga till en komponent utan att ändra eller lägga till i den existerande koden och endast  

lägga till nya saker på maximalt tre ställen?

Ja.  Man behöver inte ändra i den existerande koden och antalet ställen man behöver lägga till något nytt 

är endast tre (JavaScript och CSS räknas in under vyn och behöver som nämnts endast läggas till om 

man behöver något extra komplext.).  
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5.5 Vad kunde gjorts bättre? 
Ingen av deltagarna i projektet hade erfarenhet av att arbeta över gränserna på det sätt som nu gjordes, 

vilket påverkade själva arbetsprocessen. Förmodligen skulle en del saker ha vunnit på att det funnits en 

större tydlighet från båda håll på vad den personen hade för behov av den andra. Vid vilka tidpunkter 

behöver vad vara färdigt? Den bristande tydligheten gjorde att man ibland tog för givet att man själv 

eller den andre hade förstått, fast det kanske inte var så.

5.6 Finns det någon vidareutveckling som kan göras? 
Eftersom detta är en första prototyp för en tjänst som kommer att utvecklas så finns det naturligtvis 

mycket som kan vidareutvecklas. 

• Skapa fler komponenttyper.

• Dela upp handlingstyperna i grupper på samma sätt som med villkorstyperna.

• Förbättra användarvänligheten.

• Flytta Villkoren och Handlingarna så att de finns i Användarobjektet (User) i ställer för i 

tjänsteobjektet (Service), vilket skulle göra Villkoren och Handlingarna tillgängliga för 

återanvändning i alla tjänster utan att man behöver definiera om dem. Se klassdiagram i bilaga 

7.6.

• Bättre autentisering av användaren.

• Bättre validering av data så att inte omöjliga kombinationer av inställningar görs.

• Se till att det alltid finns en aktiverad tjänst. Kanske genom att ge en ny användare en första 

färdig aktiverad tjänst.

• Se till att man inte kan avaktivera en tjänst utan att samtidigt aktivera en annan.

• Ta fram fler alternativ till hur man kan ge användaren en överskådlig bild av inställningarna i en 

tjänst.

• Ta fram en utvärderingsfunktion där användaren kan testa sina inställningar.
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• Ge användaren möjlighet att göra en kopia på en tjänst så att man slipper börja från början om 

man vill ha två ungefär likadana eller vill redigera i den aktiverade.

5.7 Finns det ytterligare undersökningar som bör göras?
Inför en produktion av den här tjänsten så bör följande undersökningar göras:

• Vilka behov och önskemål har olika viktiga målgrupper?

• Vilka förbättringar gällande användarvänlighet måste göras?

• Är prestandan acceptabel?
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7 Bilagor

7.1 Bilaga 1: ”Kravspecifikation”
1. Användaren ska kunna välja vilket paket han eller hon vill ha.

2. Användaren ska kunna skapa valfritt antal tjänster samt ge dem namn och 

beskrivningar.

3. Användaren ska kunna byta namn och beskrivning på en tjänst.

4. Användaren ska kunna radera en tjänst.

5. Användaren ska kunna aktivera en tjänst som är komplett.

6. Användaren ska inte kunna aktivera en tjänst som inte är komplett.

7. Användaren ska kunna skapa valfritt antal villkor, ge dem namn, beskrivningar och 

välja typ.

8. Användaren ska kunna byta namn och beskrivning på ett Villkor.

9. Användaren ska kunna radera ett villkor.

10. Användaren ska kunna göra de inställningar som är specifika för respektive Villkor.

11. Användaren ska kunna skapa valfritt antal Handlingar, ge dem namn, beskrivningar och 

välja typ.

12. Användaren ska kunna byta namn och beskrivning på en Handling.

13. Användaren ska kunna radera en Handling.

14. Användaren ska kunna göra de inställningar som är specifika för respektive Handling.

15. Användaren ska kunna få en grafisk överblick över vilka tjänster som finns och dess 

status.

16. Användaren ska kunna få en grafisk överblick över en tjänst, dess komponenter och 

komponenternas status.
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17. Användaren ska vara tvungen att bekräfta innan ta bort en Tjänst.

18. Användaren ska vara tvungen att bekräfta innan den tar bort ett Villkor.

19. Användaren ska vara tvungen att bekräfta innan den tar bort en Handling.

20. Användaren ska få tydlig respons på vad den gjort.

21. Användaren ska kunna använda ett tidsvillkor (klockslag, veckodag, datum).

22. Användaren ska kunna använda ett geografiskt Villkor.

23. Användaren ska kunna använda ett listvillkor.

24. Användaren ska kunna välja att koppla fram ett samtal.

25. Användaren ska kunna välja att koppla ett inkommande samtal till ett specifikt nummer.

26. Användaren ska kunna välja att koppla samtalet till en kö.

27. Användaren ska kunna skapa kedjor med Villkor.

28. Användaren ska kunna skapa kedjor med Handlingar.

29. Användaren ska inte kunna skapa kedjor med Handlingar som innehåller flera olika 

framkopplingar av samtalet.

30. Användaren ska kunna byta startvillkor.

7.2 Bilaga 2: Utvärderad kravspecifikation

√ Användaren ska kunna välja vilket paket han eller hon vill ha.

√ Användaren ska kunna skapa valfritt antal tjänster samt ge dem namn och  

beskrivningar.

Användaren ska kunna byta namn och beskrivning på en tjänst.

√ Användaren ska kunna radera en tjänst.

√ Användaren ska kunna aktivera en tjänst som är komplett.
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√ Användaren ska inte kunna aktivera en tjänst som inte är komplett.

√ Användaren ska kunna skapa valfritt antal villkor, ge dem namn, beskrivningar och välja 

typ.

√ Användaren ska kunna byta namn på ett Villkor.

Användaren ska kunna byta beskrivning på ett Villkor.

√ Användaren ska kunna radera ett villkor.

√ Användaren ska kunna göra de inställningar som är specifika för respektive Villkor.

√ Användaren ska kunna skapa valfritt antal Handlingar, ge dem namn, beskrivningar och 

välja typ.

√ Användaren ska kunna byta namn på en Handling.

Användaren ska kunna byta beskrivning på en Handling.

√ Användaren ska kunna radera en Handling.

√ Användaren ska kunna göra de inställningar som är specifika för respektive Handling.

√ Användaren ska kunna få en grafisk överblick över vilka tjänster som finns och dess 

status.

√ Användaren ska kunna få en grafisk överblick över en tjänst, dess komponenter och 

komponenternas status.

√ Användaren ska vara tvungen att bekräfta innan ta bort en Tjänst.

Användaren ska vara tvungen att bekräfta innan den tar bort ett Villkor.

Användaren ska vara tvungen att bekräfta innan den tar bort en Handling.

Användaren ska få tydlig respons på vad den gjort.

Användaren ska kunna använda ett tidsvillkor (klockslag, veckodag, datum).
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√ Användaren ska kunna använda ett geografiskt Villkor.

√ Användaren ska kunna använda ett listvillkor.

√ Användaren ska kunna välja att koppla fram ett samtal.

√ Användaren ska kunna välja att koppla ett inkommande samtal till ett specifikt nummer.

√ Användaren ska kunna välja att koppla samtalet till en kö.

√ Användaren ska kunna skapa kedjor med Villkor.

√ Användaren ska kunna skapa kedjor med Handlingar.

Användaren ska inte kunna skapa kedjor med Handlingar som innehåller flera olika 

framkopplingar av samtalet.

Användaren ska kunna byta startvillkor.

7.3 Bilaga 3: XML-data, paketdefinition
<packages>

    <package type="bronze">

        <price>free</price>

        <description>

            <short>

                <p>This is the short description of the bronze package.</p>

            </short>

            <long>

                <p>This is the long description of the bronze package.</p>

                <p>This is the long description of the bronze package.</p>

                <p>This is the long description of the bronze package.</p>

                <p>This is the long description of the bronze package.</p>

            </long>

        </description>

        <imageFileName>paket_brons_206x182.png</imageFileName>
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    </package>

    <package type="silver">

        <price>100 sek/month</price>

        <description>

            <short>

                <p>This is the short description of the silver package.</p>

            </short>

            <long>

                <p>This is the long description of the silver package.</p>

                <p>This is the long description of the silver package.</p>

                <p>This is the long description of the silver package.</p>

                <p>This is the long description of the silver package.</p>

           </long>

        </description>

        <imageFileName>paket_silver_206x182.png</imageFileName>

    </package>

    <package type="gold">

        <price>300 sek/month</price>

        <description>

            <short>

                <p>This is the short description of the gold package.</p>

            </short>

            <long>

                <p>This is the long description of the gold package.</p>

                <p>This is the long description of the gold package.</p>

                <p>This is the long description of the gold package.</p>

                <p>This is the long description of the gold package.</p>

           </long>

        </description>

        <imageFileName>paket_guld_206x182.png</imageFileName>

    </package>

</packages>
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7.4 Bilaga 4: XML-data, exempel på en Villkorstyp
<condition>

    <name>List</name>

    <value>misc.list</value>

    <icon>ikon_lista.png</icon>

    <description>

        <short>

            <p>This is the short description of List.</p>

        </short>

        <long>

            <p>This is the long description of List.</p>

            <p>This is the long description of List.</p>

            <p>This is the long description of List.</p>

            <p>This is the long description of List.</p>

        </long>

    </description>

    <settings>

        <setting>

            <name>list</name>

            <validationRule>/^.+$/</validationRule>

        </setting>

    </settings>

    <inPackages>

        <inPackage>silver</inPackage>

        <inPackage>gold</inPackage>

    </inPackages>

</condition>

7.5 Bilaga 5: XML-data, exempeldata för en användare
Följande xml-data är den data som ligger till grund för exempelbilderna i avsnitt 4.5. För att vara helt 
komplett skulle den dessutom innehålla data om användarens telefonnummer och listor. Då detta inte 
behövs för det som syns i avsnitt 4.5 så har detta tagits bort.
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<user>

    <username>magnus2</username>

    <package>gold</package>

    <services active="service-2">

        <service id="service-1">

            <instanceName>My first service</instanceName>

            <description>This is the description of My first service.</description>

            <conditions>

                <condition id="condition-1">

                    <type>calendar.time</type>

                    <instanceName>Office working hour</instanceName>

                </condition>

                <condition id="condition-2">

                    <type>misc.list</type>

                    <instanceName>VIP</instanceName>

                    <settings>

                        <setting>

                            <name>list</name>

                            <values>

                                <value>VIP</value>

                                <value>Work</value>

                            </values>

                        </setting>

                    </settings>

                </condition>

            </conditions>

            <actions>

                <action id="action-1">

                    <type>connect</type>

                    <instanceName>I will take it</instanceName>

                </action>

                <action id="action-2">

                    <type>disconnect</type>
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                    <instanceName>Hang up</instanceName>

                </action>

                <action id="action-3">

                    <type>smsResponse</type>

                    <instanceName>SMS response evening</instanceName>

                    <settings>

                        <setting>

                            <name>smsMessage</name>

                            <values>

                                <value>I am not at the office. Call me at home.</value>

                            </values>

                        </setting>

                    </settings>

                </action>

            </actions>

            <chain>

                <component type="condition">

                    <id>condition-1</id>

                    <true>

                        <component type="action">

                            <id>action-1</id>

                        </component>

                    </true>

                    <false>

                        <component type="action">

                            <id>action-2</id>

                            <next>

                                <component type="condition">

                                    <id>condition-2</id>

                                    <true>

                                        <component type="action">

                                            <id>action-3</id>

                                        </component>
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                                    </true>

                                </component>

                            </next>

                        </component>

                    </false>

                </component>

            </chain>

        </service>

        <service id="service-2">

            <instanceName>My second service</instanceName>

            <description>This is a little longer description than the one in the first service.</description>

            <conditions>

                <condition id="condition-1">

                    <type>geographic.region</type>

                    <instanceName>region</instanceName>

                    <settings>

                        <setting>

                            <name>regions</name>

                            <values>

                                <value>region-1</value>

                            </values>

                        </setting>

                    </settings>

                </condition>

            </conditions>

            <actions>

                <action id="action-1">

                    <type>connect</type>

                    <instanceName>Yes</instanceName>

                </action>

                <action id="action-2">

                    <type>disconnect</type>

                    <instanceName>No</instanceName>
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                </action>

            </actions>

            <chain>

                <component type="condition">

                    <id>condition-1</id>

                    <true>

                        <component type="action">

                            <id>action-1</id>

                        </component>

                    </true>

                    <false>

                        <component type="action">

                            <id>action-2</id>

                        </component>

                    </false>

                </component>

            </chain>

        </service>

    </services>

</user>

7.6 Bilaga 6: Alternativ klasstruktur för modellen
I den framtagna prototypen finns Villkorsklassen (Condition) och Handlingsklassen  (Action) under 

Tjänsteklassen (Service). Det betyder att skapade villkor och handlingar endast finns tillgängliga i den 

tjänsten. Om man flyttar de klasserna till att ligga under Användarklassen (User) ökar flexibiliteten då 

en användare får tillgång till alla sina villkor och handlingar i alla sina tjänster utan att behöva definiera 

om dem.
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